
            

 

حفظ الكلمات االنجليزية عبر 
الخارطة الذهنية

إعداد مجموعة من المتعاونين  
إشراف/ عبداهلل بن ظافر الشهري 



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
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لماذا الخرائط الذهنية؟!

من هو مؤسس الخرائط الذهنية ؟ 
مؤّسس الخريطة الذهنيّة هو توني بوزان، وقد ُولِد عام 1942م في لندن، وتخّرج في جامعة 

(British Columbia)؛ حيث تخّصص في علم النفس، واللغة اإلنجليزيّة، والرياضيات، وقد تّم 
اختياره على أنّه من أفضل خمسة ُمحاضرين على مستوى العالم، وهو الذي وضع خرائط العقل أو 

ما يُعرَف بالخرائط الذهنيّة، 

- فوائد الخرائط الذهنية: 
تُمّكن الخريطة الذهنيّة الشخص من استخدام الجزأين األيمن واأليسر من دماغه، وبذلك تزداد القدرة 

م بشكلها بطريقة مشابهة للخاليا العصبيّة في الدماغ.  على التعلم واالستيعاب، لذلك تُصمَّ

ومن فوائد الخريطة الذهنّية: 
١-  تعطي دافعيًّة للطالب للتعلم؛ ألنّها تجعل العلميّة التعليميّة مشّوقة وغير ممّلة.  

٢- تغطي جميع املعلومات بطريقة شاملة ومختصرة.  
٣- توّلد لدى املتعلم كميًّة كبيرةً من األفكار. 

٤- تساعد املتعلم على ربط املعلومات ببعضها، كي يصبح فهمها وحفظها وتذكرها أسهل عليه.  
٥- تزيد التركيز، وتطّور الذاكرة. تسهل على الطالب دراسة املواد التي يجد فيها صعوبة.  

٦- تمّكن الطالب من مراجعة املعلومات السابقة وربطها باملفاهيم الجديدة.  
٧- تساعد املعلم على تقليل كميّة الكلمات املُستخَدمة في شرح املادة في العمليّة التعليمية، وبهذا 

تزيد فرصة التركيز واالنتباه لدى الطالب.  



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
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<abdullah.dh.alshehri@gmail.com>   abdullah alshehri

(بدون موضوع) 

<abdullah.dh.alshehri@gmail.com>   abdullah alshehri30 يوليو 4:00 2018 م
مسودة

 

هذا الملف يحوي 50 خريطة ذهنية  
واكثر من  500 كلمة إنجليزية 
قام بجمعها مجموعة من المتعاونين  
على تطبيق سناب شات



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

 

07/05/2018, 22:36

Win            يفوز

wing          
جناح

swindle        
خداع/احتيال

winner     
فائز/ناجح

Windy      
عاصف

window       
نافذة

Wind       
رياح

twinkle      
✨ وميض/تألأل

winter       
 شتاء

swing           
تأرجح/تمايل

winch           
ونش/رافعة

twin        
توأم

wine       
خمر

wink         
"غمزة

Win            
يفوز



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

 

07/14/2018, 23:08

use           يستخدم

house       
 منزل

user      
مستخدم

useful      
 مفيد

because     
بسبب

cause       
سبب

useless       
عديم الفائدة

museum      
 متحف

applause        
تصفيق

excuse      
عذر

refuse      
يرفض mouse         

فأر

abuse       
إساءة إستعمال

use           
يستخدم



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/11/2018, 00:45

ten             عشرة

often      
غالباً

Sentence        
جملة

extend        
يمتد/يطيل

tend      
اتجه/اعتنى

tentative         
مؤقت

tent       
خيمة

tennis       
تنس ارضي

listen      
استمع

extent         
مدى/حجم

tension        
توتر/ضغط

ten             
عشرة



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/26/2018, 00:04

tea      شاهي

steak      
شريحة لحم

steam     
بخار

teacher       
معلم

steal       
سرقة/يسرق

teach    
يدرس/يعلم

Teapot       
ابريق الشاي

tease      
يغيظ

tears     
دموع

team      
فريق

tea      
شاهي



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/17/2018, 01:02

sure     متأكد

ensure       
يضمن

surety      
ضمان/كفالة

            
measurement      

مقياس

measure      
قياس/يقيس

pressure    
يضغط

assure      
 يتأكد

pleasure        
سرور/متعة

sure     
متأكد



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/13/2018, 00:45

son         ابن

song         
أغنية

       
reasonable         

 مقبول

reason       
سبب

personal       
الشخصية

person      
شخص

grandson       
حفيد

              
comparison       

مقارنة

lesson       
 درس

prison        
سجن

poison          
سم

season           
موسم/فصل

son         
ابن



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/03/2018, 22:02

Pass      ينجح / يمر

Password 
كلمة املرور

passable    
ممكن/مقبول

Compass     
بوصلة

Surpass    
تجاوز

Passport    
جواز

passage      
عبور/مرور

Passive   
مبني للمجهول

passion     
عاطفة/شغف

Passenger    
راكب/مسافر

Pass      
ينجح / يمر



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/08/2018, 10:14

part         جزء 

partly       
 جزئياً

apartment         
شقة

apart      
بعيداً عن بعض

                  
department         
قسم/ادارة

depart       
يغادر

Partake        
شارك/قاسم

                 
partnership       

شراكة

partner       
شريك

particular      
خاص

participate        
يشارك

participant        
مشارك

party      
حفلة/حزب

partition          
حاجز/فاصل

part         
 جزء



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

 

07/18/2018, 23:50

Pan       مقالة

panel      
لوحة

panhandle     
مضيق

panic      
ذعر/هلع

panda     
بندا

company     
شركة

panther     
نمر

expansion       
توسع

expand       
يتوسع

pants      
بنطلون

pant       
لهث

pancake       
كعك

Pan       
مقالة



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

 

07/05/2018, 00:29

old         قديم

cold         
برد/ بارد

sold        
مباع/ تم بيعه

mold     
 قالب

bold     
جريء/ عريض

soldier     
جندي

gold      
ذهب

told           
قال

folder        
ملف

foldaway       
قابل للطي

fold          
يثني/يطوي

hold       
يمسك/يقبض

old         
قديم



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/22/2018, 00:36

Off       إيقاف

offer      
عرض

officer     
ضابط

office       
مكتب

official       
رسمي

offensive       
هجوم

offense        
جريمة

coffee       
قهوة

Off       
إيقاف



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/21/2018, 01:13

mat      سجاد 

match     
مبارة

matter      
مهم

         
mathematics       
علم الرياضيات

math     
رياضيات

teammate      
زميل في فريق

Roommate       
زميل سكن

classmate      
صديق الفصل

mate      
زميل

formation     
تكون

        
information      

معلومات

format        
 شكل

mature       
ناضج/ بالغ

material      
اداة/ مادة

mat      
 سجاد



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

 

07/18/2018, 00:51

low     منخفض

below      
تحت

allow        
يسمح

slowly       
ببطء

slow        
بطيء

flower      
 وردة

flow      
 تدفق

blow      
يعصف/ضربة

lowbrow       
 تافه

follow      
يتبع

lower      
يخفض

yellow      
اصفر

glow        
توهج/وهج

low     
منخفض



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/16/2018, 01:04

Just          فقط

justify        
يبرر

adjustment        
تعديل/ضبط

adjust        
يضبط

justice    
عدالة

Just          
فقط



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/11/2018, 21:39

ill        مريض 

fill            
يمأل

illegal          
غير قانوني

skill         
مهارة

Kill            
قتل

pillow        
وسادة

pill       
قرص دواء

willing       
استعداد

Will           
سوف

grill         
شواء

illogical       
غير منطقي

hill             
تل / هضبة

still               
ال يزال

bill         
فاتورة

illness        
مرض

village        
قرية

ill        
 مريض



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

 

07/22/2018, 23:12

end          نهاية

lend        
يُعير

legend      
أسطورة

endless       
مستمر/مؤبد

extend     
يمدد

tendency      
 امليل

tend      
يراعي

send     
 يرسل

bend      
ينحني/ منحنى

pretend      
يتظاهر

Weekend     
نهاية االسبوع

friendly       
لطيف

friendship      
صداقة

friend     
صديق

attend     
حضر

trend       
اتجاه

end          
نهاية



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/07/2018, 01:33

ear           أذن

bear          
دب / يتحمل

pear      
كمثرى

spear          
رمح

shear          
جز/قص

near      
قريب

learn         
تعلم

earthquak
e          زلزال

earth            
األرض

early      
مبكر

search         
بحث

gear       
معدات/ترس

earn         
يكسب/يجني

Dear       
عزيز/حبيب

wear     
يلبس/يرتدي

heart          
قلب

hear         
يسمع

tear        
دمعة/ يمزق

year         
سنة

fear         
خوف

ear           
أذن



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/23/2018, 22:53

come      يأتي

welcome      
مرحباً

comeback      
عد/ارجع

outcome       
نتائج

comet       
شهاب

income      
ايراد/دخل

comedy      
كوميدي

become      
يصبح/يصير

come      
يأتي



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/24/2018, 23:47

car           سيارة

care     
يهتم/يعتني

carrot      
جزر

scary      
مخيف

caravan      
عربة كبيرة

carbon      
كربون/فحم

carpet         
سجادة

career      
مهنة

card      
بطاقة

careful      
دقيق/حذر

carton      
كرتون

cart           
عربة

carry      
يحمل/يشيل

car           
سيارة



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/13/2018, 22:52

can          يستطيع / علبة

Candy          
حلوى

candidate          
مرشح

Canada        
كندا

scandal         
فضيحة

scan       
يفحص

significant       
هام

hurricane        
اعصار

cancel           
إلغاء

Candle        
شمعة

cancer           
مرض السرطان

can          
يستطيع / علبة



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/09/2018, 22:42

all              الكل

call         
نداء/اتصال

tall          
طويل

fall        
خريف/ سقوط

mall       
          wallسوق

جدار

allergic        
حساسية

really       
حقاً/ في الواقع

Small       
صغير

wallet      
محفظة/بوك

allegation       
إدعاء/زعم

allude        
يلمح

alliance        
تحالف ball              

كرة

challenge      
تحدي

allow       
يسمح/يأذن

all              
الكل



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/20/2018, 02:22

age             عمر 

page      
صفحة

image       
صورة

damage      
ضرر

          
disadvantage       

مساوئ

advantage        
ميزة

agency        
وكيل

agent       
وكيل

language     
لغة

massage        
مساج

average     
متوسط/معدل

garage       
كراج

cage      
قفص

message     
رسالة

age             
 عمر



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/29/2018, 16:55

act         يمثل/ يفعل

impact     
تأثير

exact      
مضبوط/دقيق

activity       
فعالية/نشاط

actively      
بفعالية/بنشاط

active      
فعال/ نشيط

actress      
ممثلة

actor     
 ممثل

reaction     
ردة فعل

react      
يتفاعل

factor      
عامل مشترك

factory        
مصنع

fact         
حقيقة

actually      
في الحقيقة

actual        
 حقيقي

act         
يمثل/ يفعل



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/30/2018, 13:10

arm             ذراع

warm        
داف!

armed         
 مسلح

harm       
ضرر/يؤذي

farm       
مزرعة

army          
 جيش

armor        
درع

alarm       
منبه

arm             
ذراع



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

 

07/29/2018, 16:09

any            اي

anything      
اي شيء

anyone     
اي شخص

         
accompany      

يرافق

company        
شركة

anyway      
على اي حال

many     
كثير

anymore       
اي شيء إضافي

anywhere      
في آي مكان

anybody      
اي شخص

any            
اي



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/30/2018, 12:29

ate             أكل في املاضي

fate      
القدر

date      
تاريخ/ تمر

late      
متأخر

relate     
يروي

climate      
مناخ

mate      
زميل

rate       
معدل

gate        
بوابة

education     
تعليم

educate      
يعلم

graduation     
حفل تخرج

graduate      
يتخرج

statement        
تصريح

State        
حالة / دولة

hate      
يكره

ate             
أكل في املاضي



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/30/2018, 12:10

for            ألجل

forgive      
يسامح

fork       
شوكة

foreign       
أجنبي

           
comfortable      

مريح

comfort      
راحة

form        
شكل

force       
يجبر / قوة

forget       
ينسى

forever          
إلى االبد

fortune       
حظ / ثروة

for            
ألجل



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/29/2018, 15:54

cent        جزء من دوالر     مثل هللة

center       
مركز/وسط

century      
مئة سنة/قرن

مؤخراً

recent     
حديث

incentive      
حافز

innocent      
بريء

decent     
مهذب

accent     
لهجة

            
Percentage      
نسبة مئوية

central      
مركزي

cent        
     جزء من دوالر
مثل هللة



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/30/2018, 12:17

form       شكل 

platform      
منصة

informal         
غير رسمي

formal       
رسمي

formation      
تحويل

       
transformation      

تحويل

format        
شكل

       
information      

معلومات

inform      
يُعلم/ يخبر

perform        
ينجز / يؤدي

former      
سابق

uniform      
زي موحد

reform      
إصالح

       
performance      

إنجاز/اداء

form       
 شكل



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/30/2018, 12:35

late       متأخر

plate     
طبق

relation      
االقارب/ عالقة

           
relationship       

عالقة

relate    
يروي

calculation      
حساب

calculator    
حاسبة

calculate     
يحسب

later           
 فيما بعد

chocolate    
شوكوالته

violate     
ينتهك

translation      
ترجمة

translator     
مترجم

translate      
 يترجم

late       
متأخر



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/29/2018, 16:02

mark     عالمة

         
Supermarket       

متجر كبير

marketing       
تسويق

market      
سوق

marker     
 مسجل النقاط

         
remarkable    
الفت للنظر

remark     
تعليق/يالحظ

mark     
عالمة



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/30/2018, 13:06

One          واحد 

phone      
جوال

Done     
 منجز

honey     
عسل

lone      
 وحيد

money      
مال

honest      
صادق

stone      
حجر

One          
 واحد



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/29/2018, 15:49

out        خارج

shout       
يصرخ

output      
انتاج

outsider      
دخيل

outside     
خارج

throughout     
في كل انحاء

about     
حول

outcome      
نتيجة

outer      
خارجي

without       
بدون

out        
خارج



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/30/2018, 13:24

per             لكل

paper        
 ورق

permit       
يسمح/ يصرح

personal         
شخصية

person         
شخص

          
experience       
خبرة/ تجربة

expert        
خبير

          
performance      

إنجاز/ أداء

perform     
 ينجز/يؤدي

perhaps       
ربما

perfume        
عطر

perfect       
مثالي/كامل

percent       
في املئة pepper     

فلفل

       
percentage       
نسبة مئوية

per             
لكل



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/30/2018, 10:48

port        ميناء 

support      
دعم/مساعدة

export      
يصدر/ تصدير

import       
يستورد/ استيراد

sport     
رياضة

portion      
جزء

         
opportunity      

فرصة

report      
ابلغ عن / تقرير

transport        
 ينقل

passport      
جواز سفر

airport       
مطار

port        
 ميناء



 
حفظ الكلمات االنجليزية عبر 

الخارطة الذهنية
             

07/29/2018, 15:58

public      عام

Publication      
منشور

republican     
جمهوري

republic      
جمهورية

publicly      
علناً

publicity      
إعالن

public      
عام
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07/29/2018, 16:05

test      إختبار/فحص

testify      
يشهد

contest       
مسابقة

protest       
احتجاج/يحتج

testimony      
شهادة

test      
إختبار/فحص
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07/29/2018, 16:31

press      يضغط/صحافة

expression    
تعبير

express     
يعبر

impression    
أثر

impressive    
مؤثر

impress      
ً يترك أثرا

depression    
كآبة

depress    
يسبب الكآبة

press      
يضغط/صحافة
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07/29/2018, 16:39

pro      1               محترف

profit          
ربح

progress    
تقدم

probably    
      professorمن املحتمل

دكتور

provide     
يزود

problem     
مشكلة

procedure    
 إجراء

promotion     
ترقية

promote  
يرقي

          
professional    

محترف

profession     
مهنة

proposal     
اقتراح

propose    
يقترح

process      
عملية

pro      
               محترف

1
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الخارطة الذهنية
             

07/29/2018, 16:45

pro            2              محترف

promise      
يوعد

produce     
ينتج

proper     
مناسب

protection     
حماية

protect       
يحمي

project      
مشروع

product        
 منتج

program   
برنامج

improve     
يحسن

approve     
يوافق

prove     
يثبت

pro            
              محترف

2
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07/30/2018, 15:15

water       ماء 

waterfall         
شالل

          
watermelon          

        watercolorبطيخ
الوان مائية

              
waterlogged      

غمرته املاء

            
waterpower       
طاقة مائية

waterproof        
           ضد املاء

watercress        
جرجير

water       
 ماء
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07/30/2018, 14:49

ski              تزلج

skip          
 تخطي

skillful       
ماهر

Skill      
مهارة

skirt        
تنورة

skin       
بشرة/جلد

ski              
تزلج
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07/30/2018, 14:03

sin      معصية / إثم

since      
 منذ

single    
أعزب

sink      
مغسلة

singer         
مغني

sing      
يغني

sin      
معصية / إثم
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07/30/2018, 15:06

sign         عالمة/يوقع

signal        
إشارة

designer       
مصمم

design       
تصميم/ يصمم

     
assignment       
مهمة/واجب

assign        
يعني

resign        
يستقيل

         
significantly      

بأهمية

         
significance      

أهمية

significant         
مهم

sign         
عالمة/يوقع
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07/30/2018, 15:10

sea            بحر

seafood           
أكل بحري

search         
بحث/يبحث

seat          
 مقعد

seasick       
دوار البحر

seal          
فقمه

season         
موسم/ فصل

sea            
بحر
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07/30/2018, 15:01

miss          يفوته/يفتقد 

missile      
صاروخ/قذيفة

            
commission         
عمولة/لجنة

          
commissioner          

عضو لجنة

mission       
مهمة

missing         
مفقود

dismiss        
يطرد

miss          
 يفوته/يفتقد
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الخارطة الذهنية
             

 

07/30/2018, 13:55

fun           مرح

funeral         
جنازة

functional     
 عملي

function        
وظيفة

funny         
مضحك

            
fundamental     

أساسي

fund          
 تمويل

fun           
مرح
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الخارطة الذهنية
             

07/30/2018, 14:00

fan      مروحة/ معجب

fanatic        
متعصب

fantastic      
رائع

infant      
رضيع

fantasy       
خيال/وهم

fancy         
فاخر

fan      
مروحة/ معجب
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الخارطة الذهنية
             

07/30/2018, 13:52

are           يكون

fare        
تكلفة سفر

rare         
نادر

awareness     
وعي

aware        
 مدرك

careful     
حذر

scare      
يرعب

care        
اهتمام

            
shareholder      

املساهم

share        
يشارك

spare          
 احتياطي

stare        
 يحدق

square         
مربع

barely         
بالكاد

area       
منطقة

arena       
حلبة/ميدان

dare          
يجرؤ

are           
يكون
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07/30/2018, 14:58

and               و 

sand           
 رمل

handle     
مقبض

handsome     
وسيم

handful      
مقدار كف

hand             
يد

brand          
 عالمة تجارية

island            
جزيرة

landscape          
منظر طبيعي

land      
يابسة

standard         
عادي

           
understand           

يفهم

stand    
حماية/يقف

and               
 و
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Doneتمت
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في الختام، 
الحمد هلل الذي يسير لنا  عمل هذا الملف 

 الذي نآمل ان يعم نفعه وان يصل لكل من يريد تعلم اللغة ااالنجليزية .. 

 
وفي الختام نقدم الشكر لكل من شارك في بناء هذا الملف ولو شارك 

بكلمة واحدة فقط فلوال اهلل ثم هم لما تم هذا العمل فلهم منا الشكر ومن 
اهلل االجر..  

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. 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<abdullah.dh.alshehri@gmail.com>   abdullah alshehri

(بدون موضوع) 

<abdullah.dh.alshehri@gmail.com>   abdullah alshehri29 يوليو 10:20 2018 ص
مسودة
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جميع الحقوق محفوظة .. 
لمن اراد االستفادة من هذا الملف ومحتواه التواصل مع معنا …

@adsh_5s

adsh1414@gmail.com
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<abdullah.dh.alshehri@gmail.com>   abdullah alshehri

(بدون موضوع) 

<abdullah.dh.alshehri@gmail.com>   abdullah alshehri29 يوليو 10:20 2018 ص
مسودة

للتواصل
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